
 

 

Actievoorwaarden 75 jaar L1 jubileumquiz 

Artikel 1: Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Actie: de door de organisatie (L1) in enig jaar te organiseren jubileumquiz. 

2. Deelnemer: de rechtspersoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft 

ingeschreven voor deelname aan het evenement. 

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan de actie. 

4. Organisator: de rechtspersoon (in deze L1) waarmee de deelnemer een overeenkomst is 

aangegaan. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst. 

Artikel 2: Deelname 

2.1. De deelnemer mag aan de actie deelnemen, indien hij het daartoe strekkende quiz- en 

inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is 

gegaan met de algemene voorwaarden. 

2.2. De organisator van de actie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht), of 

bij een lage belangstelling besluiten het evenement af te gelasten. 

2.3. Door het besluit van de organisator om de actie niet door te laten gaan, ontstaat geen 

aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de 

actie. 

Artikel 3: Aansprakelijkheid 

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige 

schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. 

3.2. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde 

mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan de actie, tenzij deze 

schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. 

Artikel 4: Persoonsgegevens 

4.1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator vastgelegd, 

conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en gedurende maximaal de lengte van één 

jaar bewaard. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele 



 

 

Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door 

deelname aan de actie verleent de deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de  

Bedrijfs- en persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het 

verstrekken van de bedrijfs- en persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden 

van informatie aan de deelnemer. 

4.2. Door deelname aan de actie verleent de deelnemer toestemming aan de organisator tot 

gebruik van de bedrijfs- en persoonsgegevens voor commerciële- en marketingdoeleinden. 

4.3. Mocht de deelnemer de wens hebben om de opgegeven gegevens te laten verwijderen of 

wijzigen, dan kan deze persoon dit aangeven in een e-mail naar communicatie@l1.nl. 

 

Artikel 5: Actievoorwaarden 

5.1. De deelnemer dient ingeschreven te zijn bij de KvK. 

5.2. De deelnemer moet gevestigd zijn in Nederlands of Belgisch Limburg. 

5.3. Uit alle inzendingen met de juiste antwoorden wordt de winnaar geloot. Dit gebeurt in juli 

2021 en de uiteindelijke winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. 

5.4. De te winnen advertentiecampagne heeft een brutowaarde van € 7.500,- (exc BTW) en staat 

gelijk aan 75 spots op L1 TV (gebaseerd op een 20” spot) of 75 spots op L1 Radio (gebaseerd op 

een 15” spot).  

5.5. De eventuele productie van de commercial is voor rekening van L1, op basis van de vaste 

afspraken en bedragen tussen L1 en verschillende producenten. Voor de tv-spot wordt maximaal 

1 dagdeel op locatie opnames gemaakt en voor de radiospot is een standaard commercial met 1 

stem het uitgangspunt. 

5.5. De gewonnen advertentiecampagne dient te worden ingezet uiterlijk 31-12-2021.  
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